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1) Suponha que uma grande sala de conferências usada por certa empresa não possa ficar reservada por mais 

de 4 horas. No entanto, o uso da sala é tal que conferências longas e curtas ocorrem com muita 
frequência. Pode-se assumir que a duração X de uma conferência tem distribuição uniforme no intervalo 
[0,4] a) Qual é a função de densidade de probabilidade de X; b) Qual a probabilidade de que qualquer 
conferência dada dure pelo menos 3 horas? 
 

2) Dada uma distribuição normal padrão determine a área abaixo da curva que está: a) à direita de z=1,84. b) 
entre z=-1,97 e z=0,86. 

 
3) Dada uma distribuição normal padrão determine o valor de k de modo que: a) P(z>k)=0,3015; b) 

P(k<z<0,18)=0,4197 . 
 
4) Dada uma v.a. X com distribuição normal com µ=50 e σ=10, determine a probabilidade de que X assuma 

um valor entre 45 e 62. 
 

5) Um certo tipo de armazenamento de bateria dura, em média, 3 anos com desvio padrão de 0,5 ano. 
Assumindo que a vida dos armazenadores é distribuída normalmente, encontre a probabilidade de que 
certo armazenador dure pelo menos 2,3 anos. 

 
6) Uma indústria elétrica fabrica lâmpadas que têm vida útil, antes de queimarem, normalmente distribuída 

com média igual a 800 horas e desvio padrão de 40 horas. Encontre a probabilidade de que uma lâmpada 
queime entre 778 e 834 horas. 

 
7) A nota média em um concurso é de 74, e o desvio padrão é 7. Se 12% da classe recebe A, e as notas são 

ajustadas para seguir uma distribuição normal, qual é o A mais baixo possível e o B mais alto possível? 
 

8) Calibradores são utilizados para rejeitar todos os componentes nos quais certa dimensão não está dentro 
da especificação 1,50±d. Sabe-se que essa medição é distribuída com média 1,50 e desvio padrão 0,2. 
Determine o valor de d tal que suas especificações cubram 95% das medições. 

 
9) Um advogado viaja diariamente de sua casa nos subúrbios até o escritório no centro da cidade. O tempo 

médio da viagem de ida é de 24 minutos com desvio padrão de 3,8 minutos. Assuma que seus tempos de 
viagem sejam distribuídos normalmente. a) Qual a probabilidade de que uma viagem leve pelo menos 
meia hora? b) Se o escritório abre às 9hs e ele sai de sua casa às 8h45, qual é a porcentagem do tempo em 
que ele estará atrasado para o trabalho? c) Se ele sair de casa às 8h35 e o café é servido no escritório entre 
8hs50 e 9hs qual é a probabilidade dele perder o café? 

 
10) Sabe-se, de dados anteriores, que o período, em meses, entre as reclamações de clientes sobre um certo 

produto tem distribuição gama com α=2 e β=4. Foram realizadas mudanças que envolveram um 
aumento nas condições de controle de qualidade. Depois dessas mudanças, a primeira reclamação de 
cliente ocorreu depois de 20 meses. O aumento no controle de qualidade parece ter surtido efeito? 

 
11) Se uma variável aleatória X tem distribuição gama com α=2 e β=1, determine P(1,8<X<2,4). 

 
12) Em uma cidade, o consumo diário de água (em milhões de litros) segue, aproximadamente, uma 

distribuição gama com α=2 e β=3. Se a capacidade diária da cidade é de 9 milhões de litros de água, 
qual a probabilidade de que, em qualquer dia escolhido, o suprimento de água seja inadequado? 

 
13) Suponha que o tempo, em horas, que se leva para consertar uma bomba de aquecimento é a variável 

aleatória X, que tem distribuição Gama com parâmetros α=2 e β=1/2. Qual é a probabilidade de que a 



próxima chamada de serviço precise de: a) No máximo uma hora para consertar a bomba? b) Pelo 
menos duas horas para consertar a bomba? 

 
14) Determine a média e a variância do consumo diário do exercício 12.  
 
15) Em certa cidade, o consumo diário de energia elétrica, em milhões de quilowatts-hora, é uma variável 

aleatória X com distribuição gama com média µ=6 e variância σ2=12. Determine a probabilidade de que, 
em um dia qualquer o consumo de energia elétrica exceda 12 milhões de quilowatts-hora. 

 
16) Uma variável aleatória contínua X tem uma distribuição de probabilidade abaixo, com parâmetros 

positivos α e β. Se a proporção de uma marca de televisores que necessitam de reparos durante o 
primeiro ano de uso é uma v.a.c. com a distribuição abaixo, tendo como parâmetros: α=3 e β=2, qual é a 
probabilidade de que pelo menos 80% dos novos modelos dessa marca vendidos este ano necessitarão 
de reparos durante o primeiro ano de operação? 
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17) Em uma pesquisa biomédica, determinou-se que o tempo de vida, em semanas, de um animal quando 

submetido a certa exposição de radiação gama tem distribuição Gama com α =1 e β=2. a) Qual é o 
tempo médio de sobrevivência e o seu desvio padrão, de um animal submetido a esta radiação? b) Qual 
a probabilidade de um animal sobreviver mais de 30 semanas? 
 

18) O comprimento em metros de uma determinada barra de aço é uma v.a. uniformemente distribuída no 
intervalo [10,12]. As barras de comprimento menor que 10,5m não se ajustam às necessidades e devem 
ser vendidas como sucata. As barras com comprimento maior que 11,5m têm que ser cortadas para se 
ajustarem as necessidades. Qual é a proporção de barras colocadas à venda como sucata? Qual é a 
proporção de barras que precisam ser cortadas? Qual a proporção de barras perfeitas? 

 
19) Uma v.a. X está distribuída uniformemente no intervalo [0,a]. Determine P(|X-a/3|≤a/6). 

 
20) As alturas dos alunos de um colégio têm distribuição normal com média 1,70m e desvio padrão de 5cm. 

a) Qual a probabilidade de um aluno ter altura superior a 1,65m? b) Se no colégio há 10000 alunos, 
então qual o número esperado de alunos com altura abaixo da média, porém superior a 1,60m? 
 

21) Para  2,~ NX , determine: 
 

a) P(X ≤ µ+2σ ); 
b) P(|X - µ |≤ σ ); 
c) t tal que P(X >t )=0,90; 
d) Se  4,5~ NX  então determine: P(1,7< X <6,3 ); 
e) Se  4,5~ NX  então determine k: P(X >k)=0,80; 
f) Se  4,5~ NX  então determine k: P(|X - 5| < k)=0,80; 
g) Se  4,5~ NX  então determine k: P(X < k)=0,75; 
h) Se  4,5~ NX  então determine k: P(X < k)=0,05; 
i) Se  4,5~ NX  então determine k: P(X > k)=0,05; 

 
 


